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Kiedyś wystarczył długopis i kartka. Dziś pia-
rowcy wolą sobie nie wyobrażać życia bez 
gadżetów o większej funkcjonalności i kom-
patybilności. Nie wystarcza już sam telefon 
komórkowy, który do niedawna był przecież 
standardem. W natłoku nowinek technologicz-
nych można wybrać jeden gadżet spełniający 
kilkanaście różnych funkcji – tak by naszej kie-
szeni nie obciążało zbyt wiele. Finansowo, jak 
i ilościowo.
Takim urządzeniem jest niewątpliwie kieszon-
kowy komputer, czyli palmtop. Z powodzeniem 
mieszczący się w dłoni gadżet jest równocześ-
nie kalendarzem, kalkulatorem, notatnikiem, 
książką adresową, przeglądarką zdjęć, filmów, 
edytorem tekstów, aparatem fotograficznym, 
kamerą i odtwarzaczem MP3. Obsługuje też 
internet. PDA wśród piarowców cieszy się spo-
rym uznaniem, podobnie jak smartphone. Ten 
zawiera już funkcje telefonu komórkowego, 
poczty elektronicznej, przeglądarki sieciowej, 
pagera, GPS i możliwości zarządzania infor-
macją osobistą. Potrafi również odczytywać 
dokumenty biurowe w formatach Microsoft 
Office oraz PDF. - Osobiście nie wyobrażam 
sobie pracy bez mojego smartfonu. Mam w 

nim dostęp do wszystkich 
kontaktów, służy mi jako 
telefon, palmtop, kalen-
darz... Synchronizuję go 
także z komputerem, co 
jest bardzo wygodne. 
Notorycznie korzystam 
z programu pocztowego 
i przeglądarki interneto-
wej. W smartfonie mam 
też kartę pamięci, która 
może służyć do podob-
nych celów, co pendrive 
– opowiada Justyna Dzie-
duszycka-Jędrach, właści-
cielka agencji 121PR.

Listę takich gadżetów niezbędnych w pracy 
„mobilnego piarowca” powiększają również 
urządzenia typu BlackBerries, łączące komórkę 
z palmtopem, a także długopisy wyposażone w 
dyktafon, radio oraz pamięć flash o pojemności 
512 MB. - Powinniśmy być z zarządem swojej 
firmy i dziennikarzami w stałym kontakcie, dla-
tego BlackBerry jest bardzo dobrym rozwiąza-
niem. Mam na myśli względy praktyczne - jest 
mniejszy od palmtopa czy laptopa, nie trzeba 
co chwilę szukać „punktu ładowania”, a odpo-
wiedź na maila jest szybsza niż poprzez klawi-
sze komórki - podkreśla Mariusz Mroczek, PR 
& Communication Specialist, White & Case W. 
Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy - Kance-
laria Prawna. 

Na rynku są przyciągające uwagę 
bezprzewodowe urządzenia, które 
można z powodzeniem wykorzystywać 
w działaniach komunikacyjnych. Czy 
apetyt rodzimego piarowca rośnie w 
miarę ich produkcji? Jaki jest obecnie 
obraz zautomatyzowanego specjalisty 
od komunikowania?

Gadżety 
w zasięgu 
wzroku Pracownicy 

najczęściej sami 
zaopatrują się 
w technologiczne 
nowinki, mimo 
że są to dość 
kosztowne 
urządzenia
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o powszechności zastosowania BlackBerry w polskiej 
branży PR nie słyszał. - Gadżet ciekawy, ale wiele 
jeszcze musi się zmienić, by tego rodzaju udogodnie-
nia stały się powszechne. I wcale nie jest to kwestia 

pieniędzy, ale mentalności pracodawców, stawiających 
wciąż jeszcze na wyniki finansowe pracowników, które 

choć dobre, często nie przekładają się na wyposażenie ich 
miejsca pracy - mówi Przybyła. Okazuje się, że pracownicy najczęściej 
sami zaopatrują się w technologiczne nowinki, mimo że są to dość 
kosztowne urządzenia. Za nowego Smartfona czy BlackBerry trzeba 
zapłacić w salonie ponad 2 tys. złotych.
Do szczęśliwców można więc zaliczyć Mariusza Mroczka, który w 
przeciwieństwie do innych osób z branży twierdzi, że w swojej firmie 
ma wszystkie zdobycze techniki. Nie zawsze jednak nowoczesne cuda 
okazują się najlepszym rozwiązaniem. - Jeśli nie jest to niezbędne, 
staram się jak najrzadziej z nich korzystać. Mówiąc szczerze, po paru 

latach pracy nie są to już 
gadżety, ale bardziej „smy-
cze”, które powodują, że 
musimy być zawsze i wszę-
dzie osiągalni. Skończyło się 
nie do podważenia: „Byłem 
poza zasięgiem” - śmieje się 
Mroczek. W końcu dzięki 
wielofunkcyjnym nowinkom 
technologicznym można na 
przykład odczytać pocztę 

elektroniczną, stojąc w kolejce w supermarkecie czy jadąc tramwajem 
- wtedy, gdy nie ma możliwości uruchomienia notebooka. Zapewniają 
też mobilny dostęp do zasobów biura. W czasie urlopu można w 
domu zajrzeć nie tylko do firmowej skrzynki, ale także do firmowych 
plików.

BlackBerry może obsługiwać wiadomości teks-
towe i mailowe. Poza tym umożliwia rozmowy 
głosowe, faksowanie przez internet czy prze-
glądanie sieci www, a wszystko to za pomocą 
tylko jednego palca - kciuka prawej dłoni. Inno-
wacją w BlackBerry jest to, że jako pierwsze 
tego typu urządzenie korzysta z technologii 
push e-mail, dzięki czemu połączenie kompu-
tera kieszonkowego z serwerem jest stałe, a 
poczta może być odebrana w czasie rzeczywi-
stym. Mail dotrze więc szybciej do komputera 
kieszonkowego niż do stacjonarnego. To właś-
nie ten atut BlackBerry docenia Magdalena 
Swoboda, specjalista PR Gruner 
+ Jahr Poland, wydawcy 
„National Geographic”. 
Im bardziej przygląda 
się osobom z niego 
korzystającym, tym bar-
dziej przekonuje się do 
tego urządzenia. – Szcze-
gólnie podoba mi się moż-
liwość ciągłego dostępu do 
skrzynki mailowej. Poza tym 
wszystko, co przyspiesza moją 
pracę w godzinach służbowych 
jest mile widziane. Za wszystko, 
co zabiera mi czas prywatny, 
grzecznie dziękuję – podkreśla 
Swoboda.

Prawie jak za granicą
„Na świecie z BlackBerry korzystają 
przedsiębiorstwa z wielu sektorów gospo-
darki, a także sektor publiczny, m.in. brytyj-
ska policja czy amerykańska administracja. 
Według nieoficjalnych informacji rozwiązaniem 
BlackBerry zainteresowało się także polskie 
Ministerstwo Obrony Narodowej i należy już 
do znaczących klientów” - można przeczytać 
w artykule „BlackBerry ma ochotę na polski 
rynek” (06.02.2007, wireless.computerworld.
pl). W innym artykule na tym 
samym portalu dowiadujemy się, że 
w Polsce z tego urządzenia korzy-
stają w większości pracownicy mię-
dzynarodowych korporacji. „Bywa, 
że lokalny oddział takiej firmy ma 
własny pomysł na mobilny dostęp 
dla pracowników, ale okazuje się 
zwykle, że muszą dostosować się 
do wprowadzonego na poziomie 
globalnym standardu BlackBerry” 
- mówi na łamach Computerworld.pl Prze-
mysław Bukato, data brand manager w Pol-
komtelu (Plus).
Nic dziwnego, że Piotr Przybyła, new 
business manager w Nova Group Sp. z o.o., 

Danuta Baprawska, marketing & PR 
manager, Kross SA
Wszelkie urządzenia, „gadżety”, które 
ułatwiają piarowcowi komunikację 
ze swoimi grupami docelowymi są 
potrzebne. Im lepszy i szybszy dostęp 
i wymiana informacji z otoczeniem, im 
bardziej otwarty i komunikatywny pia-
rowiec, tym lepsze zrozumienie funkcjo-
nowania organizacji i bardziej efektywna 
współpraca z mediami - to istota tego 
zawodu. Ważne jest jednak, aby to, jak 
komunikujemy nie było ważniejsze od tego, co komunikujemy, czyli 

aby forma nie była ważniejsza od treści.
Mnie w codziennej pracy wspomagają sprawdzone narzędzia 

komunikacji - przede wszystkim telefon (głównie komórkowy) i 
poczta e-mail. Używam laptopa z bezprzewodowym dostępem 
do internetu - przede wszystkim z uwagi na mobilność. Czasem 

przydatny jest również pendrive lub inny nośnik danych, rza-
dziej dyktafon w telefonie komórkowym. Nie mam ambicji, 
aby przetestować wszelkie nowinki techniczne, ale jestem 
otwarta na nowe technologie i nowe rozwiązania. Jeśli coś 
może mi pomóc w komunikacji – dlaczego nie?

Po paru latach pracy nie 
są to już gadżety, ale 
„smycze”, które powodują, 
że musimy być zawsze i 
wszędzie osiągalni

fot. ITbiznes.pl
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Uszy szeroko otwarte
Jednak mimo tych zalet nie wszyscy specjaliści PR postrzegają nowości 
technologiczne jako szansę na zwiększenie efektywności swojej pracy. 
Trudno nie zgodzić się z Juliuszem Bolkiem, konsultantem promocji 
i public relations, który zauważa, że „najważniejszym gadżetem w 
komunikacji pozostaje mózg i aparat głosowy. Bardzo przydaje się też 
trzeźwe spojrzenie i chociaż odrobina optymizmu.” Podobnego zdania 
jest Iwona Szewczyk, właścicielka Green Agencja PR: „To, co jest naj-
ważniejszym instrumentem, a pozostaje niedocenione to struny głosowe 
i rozum.” Także Barbara Bassa, PR coordinator w Beyond PR, uważa, 
że absolutnie niezbędne rzeczy zawsze i tak mamy przy sobie. - Oczy 
i uszy szeroko otwarte, gotowe na wychwycenie ciekawego newsa. 
Serce i duszę, aby naszą opowieść ubrać w takie słowa, żeby była 
zrozumiała dla adresata i nie raniła niczyich uczuć – przekonuje Bassa. 
Do gadżeciarzy trudno zaliczyć także 
Dariusza Dąbrowskiego z agencji Opti-
mum PR. Tak podsumowuje on fanów 
gadżetów w branży PR: - Tym ludziom 
chyba coś uciekło w dzieciństwie i nie 
mieli okazji i czasu do zabawy. Tele-
fon komórkowy i pendrive faktycznie 
mogą się przydać, ale dla mnie „gadże-
tem codziennego użytku” jest po prostu 
gazeta – śmieje się Dąbrowski. Wtóruje mu Piotr Ślęzak, marketing 
& PR manager PRS. - W branży public relations są oczywiście ludzie 
lubujący się w nowinkach technologicznych. Jestem zdania, że można 
się jednak obejść bez najnowszych gadżetów typu smartphone czy Bla-
ckBerry i spokojnie pracować – mówi Ślęzak. Podobnego zdania jest 
Małgorzata Maciaszek, PR manager Client Service Brand Care. - Nie 
wyobrażam sobie pracy bez laptopa i telefonu służbowego. BlackBerry 
wydaję mi się przesadzonym pomysłem, jeśli mam wyżej wymienione 
narzędzia – mówi Maciaszek. Z kolei Juliusz Bolek zauważa, że gdy 
najczęściej pracujemy w biurze, najważniejszy będzie sprawny kompu-

ter podłączony do sieci, łączność telefoniczna, 
drukarka, czasem skaner i kopiarka. W coraz 
mniejszym stopniu przydatny okazuje się faks. 
Można korzystać też z dyktafonu i aparatu 
fotograficznego. Na konferencjach prasowych 
niezbędne są profesjonalne nagłośnienie, lap-
top i rzutnik.

Na pohybel etyce
W obowiązkowym kanonie gadżetów większo-
ści specjalistów od wizerunku nie ma miejsca 
na kieszonkowe komputery typu BlackBerry. 
Okazuje się, że jest jeszcze na nie za wcześnie, 
za drogo i trochę jednak zbyt gadżeciarsko. 
A może dotychczas wykorzystywane urządze-
nia są po prostu wystarczające? Mimo wielu 
pojawiających się na rynku udogodnień prawdą 
jest, że piarowiec nie powinien zapominać o 
zwykłym długopisie, notatniku i kalendarzu. 
Warto też mieć w kieszeni telefon i pendrive’a. 
Nagranie na tego ostatniego prezentacji gwa-
rantuje nam, że kiedy nasz komputer (również 
znajdujący się w zestawie niezbędnych urzą-
dzeń) odmówi ten jeden jedyny raz posłu-

szeństwa, będziemy 
mieć kopię prezentacji i 
najważniejszych danych 
zawsze przy sobie. 
Sprawdzony i trady-
cyjny już sprzęt oka-
zuje się wystarczający 
dla wielu piarowców.
Granicę korzystania 

z mobilnych gadżetów każdy piarowiec musi 
wyznaczyć sobie sam. Choć zabrzmi to try-
wialnie, nowoczesna elektronika nie jest przy 
tym dla nikogo dyspensą od znajomości zasad 
dobrego wychowania. Zdarza się bowiem, że 
zamiast koncentrować się na tym, co „mówi” 
rozmówca, użytkownik kieszonkowych kompu-
terów czy wielofunkcyjnych telefonów bardziej 
martwi się tym, co „mówi” jego urządzenie. 
Problem ten poruszył dziennikarz amerykań-

Konrad Latkowski, PR manager, 
Multimedia Intelligent Products
Mam trzy podstawowe zabawki, z 
czego dwie mam zawsze przy sobie. 
Pierwsza to Pocket PC Phone Glo-
fiish X500, druga - odtwarzacz audio-
video Cowon D2. Trzecią jest aparat, 
ale mam go tylko wtedy, kiedy jestem 
pewny, że będzie mi potrzebny.
Ani jednej z tych rzeczy nie zapew-
nia mi firma. Zapewniła mi natomiast 
telefon, o który prosiłem, czyli Nokia 

6310i z abonamentem. Na dłuższe wyjazdy i delegacje przydaje się 
telefon, którego nie trzeba ładować co chwilę.
O ile właśnie Glofiisha często zastępuję Nokią, o tyle „D2” jest ze 
mną zawsze. Jest to mój pendrive, mój odtwarzacz audio, a w podróży 
- odtwarzacz filmów. Z uwagi na posiadanie Pocket PC Phona nie uży-
wam notebooka, bo jedyne, do czego potrzebuję dostępu w podróży 
to maile, a te w dużych miastach można już odbierać bez problemu 
w hot spotach.
W mojej sytuacji wożenie ze sobą notebooka na spotkanie jest mało 
praktyczne. Dane, które chcę zaprezentować zawsze mam ze sobą, a 
w każdym biurze jest już komputer i to coraz częściej przenośny.

Sprawdzony i tradycyjny 
już sprzęt okazuje się 
wystarczający dla wielu 
piarowców

fot. ITbiznes.pl

fot. Maciek Babecki
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skiego wydania „Newsweeka” T. Trent Gegax, 
cytując Matta Jacobsona, wiceprezesa działu 
marketingu w Quicksilver Entertainment: „Na 
spotkaniach i lunchach ludzie odpowiadają na 
maile przez cały czas. Mają nieustanne uczucie 
naglących spraw, które zaprzątają im myśli.” 
Gadżetomania nie jest też raczej dobrze 
widziana wśród osób, z którymi się kontaktu-
jemy. Jak zauważa Beata Grochoła, specjalista 
PR w Migut Media SA: „Jeśli coś będzie nam 
ciągle dzwoniło i rało nasz rozmówca może się 
przestraszyć i pójść do kogoś, kto zwyczajnie 
siądzie z nim i porozmawia, zrobi notatki, a 
potem przedstawi temat w nowoczesny spo-
sób, ale bez zbędnych fajerwerków.” Niech 
puentą będzie jednak odmienny punkt widze-
nia. Inne światło na temat rzuca we wspomnia-
nym artykule w „Newsweeku” Colin Smith, 
public relations manager w Antenna Group 
of San Francisco: „Jeżeli ktoś mnie nudzi, to 
wyciągam swojego BlackBerry i spędzam czas 
mądrzej.”

Magdalena Czarnecka 
Anna Wojciechowska

Artur Kwiatkowski, senior account 
executive, Kinross + Render
Wraz z postępującym rozwojem internetu 
i Web 2.0 nasze życie i praca stają się coraz 
bardziej „wirtualne”. Dotyczy to również 
branży public relations – na brytyjskim 
rynku jest to bardzo widoczne. Technolo-
gie i gadżety mobilne doskonale się w tym 
nowym wspaniałym świecie sprawdzają, 
dlatego że relacje z mediami i klientami 
coraz silniej opierają się na komunikacji 
elektronicznej, w cień zaś odchodzi stary 

dobry telefon i spotkania twarzą w twarz. Dla przykładu, dodatek 
technologiczny do „Financial Times” prowadzony jest przez redaktora, 
który z zasady nie odbiera swojego telefonu i jedyną drogą komuni-
kacji z nim jest droga elektroniczna. Poza tym w szumie informacyj-
nym, na który jako piarowcy jesteśmy wystawieni wszystko dzieje 
się dużo szybciej niż niegdyś. Szybsze też muszą być nasze reakcje na 
informacje dotyczące nas i naszych klientów. Bardzo ważne w pracy 
piarowca, jeśli nie niezbędne, jest więc stałe połączenie z właściwymi 
źródłami informacji. Mobilne gadżety bardzo to ułatwiają.
Ja sam jestem zwolennikiem minimalizacji - nie w rozmiarze, ale w 
liczbie gadżetów, którymi się na co dzień posługujemy. Szczególnie 
teraz, gdy dobrej klasy PDA wyposażony jest we wszelkie narzędzia, 
o jakich można sobie zamarzyć – bezprzewodowy internet i e-mail, 
dyktafon, edytor tekstu, GPS, radio, no i oczywiście telefon.

fot. archiwum
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